ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
ശാസ, ഗണിതശാസ, സാമൂഹ്യശാസ, പ്രവൃത്തിപരിചയ, ഐ ടി േമേള 2016-17
2016 Nov: 2,3,4(ബുധന,വയാഴം,െവള്ളി) തിയതികളില് Akavoor HS Sreemoolanagaram

െപാതു നിര്ദ്ദേദ്ദേശങ്ങള
•
•
•
•

LP,UP,HS,HSS വിഭ്ാഗങ്ങള പെങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെട േപരുകള ഓണ്ലൈലൈനായി െവബ് ൈസറ്റില് രജിസ്റ്റര്ദ്ദ െചയ്യണം.
Website Address http://schoolsasthrolsavam.in/2016/
Online Registration 22-10-2016 ന് 4 മേണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
പെങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെട േപരുകള രജിസ്റ്റര്ദ്ദ െചയ്ത് കണ്ലേഫേം െചയ്തതിനു േശഷം റിേപ്പാര്ദ്ദട്ടിെന്റെ Print എടുത്ത് പ്രധാന
അദ്ധ്യാപകെന്റെ ഒപ്പേപ്പാടു കൂടി ഒപ്പരു േകാപ്പി വീതം 25-10-2016 , 2 മേണി മുതല് 4 മേണി വെരയുള്ള സമേയത്ത് AEO
ഓഫേീസില് ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ൈവകി കിട്ടുന്നവ സവീകരിക്കുന്നതല്ല..

•

ഓേരാ സ്കൂളുടം ആദ്യമോയി ൈസറ്റില് േലൈാഗിന െചയ്യുമ്പേമ്പാള User name, Password എന്നിവ സ്കൂള േകാഡ് തെന്ന
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.

•

ഓണ്ലൈലൈന ഡാറ്റ എനട്രി പൂര്ദ്ദത്തിയാക്കി റിേപ്പാര്ദ്ദട്ട് AEO ഓഫേീസില് ഏല്പ്പിക്കുേമ്പാള( 25-10-2016 , െചാവ)
UP,HS,HSS വിഭ്ാഗങ്ങള അഫേിലൈിേയഷന ഫേീസ് നല്േകണ്ടതാണ്. മേത്സരത്തില് പെങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്ദ്ദത്ഥികളക്ക്
രജിേസ്ട്രേഷന ഫേീസായി 10 രൂപയും (LP ഒപ്പഴിെക) തദ്ദേവസരത്തില് തെന്ന AEO ഓഫേീസില് നല്േകണ്ടതാണ്.

•

അഫേിലൈിേയഷന ഫേീസ്
LP
: Nil
UP
: 375

HS
HSS

: 1000
: 1500

HAC LPS

•

രജിേസ്ട്രേഷന 31-01-2016
തിങ്കെള രാവിെലൈ 10 മേണി മുതല് 1 മേണി വെര മോത്രം
Aluva യില് െവച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

•

കഴിഞ്ഞ വര്ദ്ദഷം എവര്ദ്ദ േറാളിങ് േട്രാഫേി ലൈഭ്ിച്ചവര്ദ്ദ രജിേസ്ട്രേഷന സമേയത്ത് (31-10-2016, തിങ്കെള) രാവിെലൈ േട്രാഫേി
കമ്മറ്റിെയ ഏല്പ്പിേക്കണ്ടതാണ് േട്രാഫേികള തിരിെക എല്പ്പിക്കാത്തവരുെട രജിേസ്ട്രേഷന നടത്തുന്നതല്ല.

•

ഒപ്പരു േമേളയിെലൈ ഒപ്പരിനത്തില് പെങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മേറ്റ് േമേളയിേലൈാ അേത േമേളയിെലൈ മേറ്റ് ഇനങ്ങളിേലൈാ
പെങ്കെടുക്കാന അനുവാദ്മേില്ല .

•
•

മേത്സരത്തില് പെങ്കെടുക്കുന്നവര്ദ്ദ സ്കൂള യൂണിേഫോം , ഐഡന്റെിറ്റി കാര്ദ്ദഡ് എന്നിവ പെങ്കെടുക്കാന പാടുള്ളതല്ല .
കൂടുതല് നിര്ദ്ദേദ്ദേശങ്ങളുടം നിബന്ധനകളുടം ശാസേമേള മോനുവലൈില് നിന്നും അനുബന്ധമോയി സര്ദ്ദക്കാര്ദ്ദ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള
സര്ദ്ദക്കുലൈറുകളില് നിന്നും വായിച്ചു മേനസ്സിലൈാേക്കണ്ടതാണ്.

•

ഒപ്പരു വിദ്യാലൈയത്തിന് Work Experience േമേളയില് ഒപ്പരു എക്സിബിഷന മോത്രേമേ പാടുള. ഒപ്പരു വിദ്യാലൈയത്തിെലൈ ഉയര്ദ്ദന്ന
ക്ലാസ്സുകളിേലൈതായിട്ടായിരിക്കും എക്സിബിഷന എന്റെര്ദ്ദ െചയ്യെപ്പടുക.

•

ഒപ്പരു വിദ്യാലൈയം എക്സിബിഷനില് പെങ്കെടുക്കുന്നില്ല എങ്കെില് കൂടിയും ഒപ്പരു ഇനെമേങ്കെിലും എക്സിബിഷനില് േചര്ദ്ദെത്തങ്കെില്
മോത്രേമേ On The Spot ഇനങ്ങളില് കുട്ടികെള േചര്ദ്ദക്കാന കഴിയൂ.

•
•

Exhibition േപജിലം On The Spot േപജിലം പേതയകമായി എനടി നടേതണതാണ്.
ഐ ടി േമേള ആലുവ െസന്റെ് ഫ്രാനസിസ് എച്ച് എസ് എസ് ല് െവച്ച് 3-11-16 വയാഴം നടക്കുന്നതാണ്

മ ത്സ ര ക്ര മ വു ം  വ േവേ ദ ി ക ളു ം
േവേദികള

02/11/16

Akavoor HS
Sreemoolanagaram

Work Experience
LP -UP-HS-HSS
വേിഭാഗത്തിെലെ വഎല്ലാ വ
മത്സരങ്ങളും

Govt L P S
Sreemoolanagaram

സയന്സ് വേമള

03/11/16

04/11/16

ഗണിതശാസ്ത്രമേമള
LP -UP-HS-HSS
സയന്സ് വേമള
വേിഭാഗത്തിെലെ വഎല്ലാ വ
മത്സരങ്ങളും
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേമള

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമമ
േേള

NB: സയന്സ് വ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേമള വഇവേയുടെടെ വമത്സര വഇനങ്ങള വപിന്നീടെ് വ
അറിയിക്കുന്നതാണ്

െസകടറിമാര
Work Experience

Surendran

S H J UPS Eloor

9447294946

Mathematics

Jomin

Cardinal HS Thrikkakkara

9995243450

Science

Bijo Joseph

M R S Aluva

9495429269

Social Science

Manoj

S P W H S Aluva

9846006984

IT

Rasheed

Govt
HSS
Ezhippuram

South 9995278525

Software Support

Sibi Augustine

Govt HS Moppathadam

HM Akavoor HS Sreemoolanagaram (Smt Safia) 9495513964
HM GLPS Sreemoolanagaram (Smt Valsa K C) 9497459576

9746995808

